
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea 
urbanistică privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-

str.Craiovița-str.Cerna, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Craiovița, nr.39B 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr.18689/2019, rapoartele nr.21703/2019 
întocmit de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și nr.28913/2019 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică 
privind indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi 
completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată,  
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi 
completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
şi Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind 
aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;  
          În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e, art.61 alin.2 
şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind 
indicii urbanistici în zona str.Maria Tănase-str.Craiovița-str.Cerna, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Craiovița, nr.39B, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR,  SECRETAR, 
Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 



ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
SERVICIUL URBANISM SI NOMENCLATURA URBANA 
Nr.    18689  /   28.01.2019         
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND INAINTAREA SPRE APROBARE IN CONSILIUL 

LOCAL A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM 
 

 

 

 

     In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea 

teritoriului si a Normelor de aplicare 233/2016, in vederea reglementarii terenului situat 

in municipiul Craiova, str. Craiovita, nr. 39B, prin stabilirea conditiilor de 

construibilitate aferente acestui teren, a fost intocmita documentatia PUZ 

„reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-

str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B. 
     Ca urmare a aprobarii documentatiei PUZ, terenul situat in str. Craiovita, nr. 39B, bl. 

P1 va putea fi integrat din punct de vedere urbanistic in contextul zonei rezidentiale 

deja constituite in zona reglementata prin PUZ, imbunatatindu-se imaginea de 

ansamblu a zonei. 
 
        

 

 

 

                       PRIMAR,                                                           ARHITECT SEF,                                                                      

                  Mihail GENOIU                                                 Gabriela MIEREANU                                                           
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   

Nr. __21703__ din  _31/01/2019   
 

       

 

                                                                                        

 

                                                           

                                                                                            VICEPRIMAR, 

                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 

 

 

                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – reconsiderare urbanistica privind 

indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de 

imobilul din strada Craiovita, nr. 39B 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Ordinului nr. 
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind  
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.   

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu  
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de SC AEDILIA PROIECT SRL, prin arh. urb. cu drept de 
semnatura RUR Emilian Stefarta, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal reconsiderare 

urbanistica privind indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, 

generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B,  propus prin Certificatul de urbanism nr. 
2082 din 06.10.2017. 
          Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat cu 
H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului a P.U.Z.-ului reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici 

in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul din strada 

Craiovita, nr. 39B a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local 
după cum urmează: 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat prin 
H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 

Informarea publicului pentru P.U.Z. reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici in 
zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de construire cladire D+P+3 cu destinatia 
de locuinte colective, generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B a ţinut cont de prevederile  
capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 

        PRIMAR, 

          Mihail GENOIU 
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S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 80918/17.05.2018 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 7 din 17.05.2018 si la 
sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr. 7, conform proceselor verbale de afisare la sediu si pe site-ul 
www.primariacraiova.ro nr. 80918/17.05.2018, planurile extrase din documentaţia PUZ, 
respectiv: - 1. Incadrearea pe suport aerofotografic –   2. Situatia existenta 3. Reglementari 
urbanistice si 4. Ilustrare urbanistica. 

Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  
Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor direct afectate de propunerile din 

prezentul PUZ, cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul 
de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere si de primire a observatiilor si/sau propunerilor, cu 
adresa de notificare nr. 80899/17.05.2018, după cum urmează: 

- Asociatia de Proprietari nr. 1 Cerna la adresa str. Stefan Odobleja, bloc C11, parter – 
pt blocurile d1, d3, d5 si d7; 

- Popovici Ionel la adresa str. Craiovita, nr. 41; 
- Constantin Tatu-Erich si Constantin Stefania la adresa str. Craiovita, nr. 43; 

-Vieru Cornel, Marin Marius si Radulescu Florin Octavian la adresa str. Craiovita, nr. 45; 
- Para Gheorghe la adresa str. Craiovita, nr. 51; 
- SC GDI COM SRL si Cojocaru Adriana la adresa str. Craiovita, nr. 51A; 
- SC VALCUVAL SC prin administrator Chitu Valentin la adresa str. Craiovita, nr. 

45, cu sediul la adresa str. Borsec, nr. 20. 
 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la 

parcela ce a generat acest PUZ in data de 07.05.2018, argumentat cu foto anexat si a publicat 
anunţ în două ediţii ale ziarului local: Gazeta de Sud, in editiile din data de 07.05.2018 si 
10.05.2018, anunturi anexate. 

 In urma notificărilor au fost înregistrate: 
• sesizarea nr. 81052/18.05.2018  a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 

CERNA; 
• sesizarea nr. 85294/25.05.2018 a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 CERNA; 
• sesizarea nr. 86339/29.05.2018 a doamnei Murgulet Loredana; 

           • sesizarea nr. 90405/06.06.2018 a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 CERNA 
Din sesizările primite (anexate în copie prezentei) rezultă urmatoarele observaţii ale 

vecinilor: un numar insuficient de locuri de parcare in zona; insorirea blocului d5 de pe str. Maria 
Tanase este afectata; nerespectarea distantelor legale fata de celelalte imobile privind violarea 
dreptului la intimitate a locatarilor, precum si lipsa accesului vehiculelor de pompieri si salvare; 
nerespectarea si distrugerea spatiilor verzi si a unor pomi precum tei si nuc cu o vechime de peste 
30 de ani; afectarea magistralelor de canalizare menajera, magistrala pluviala a blocurilor si 
magistrala PSI; neîndeplinirea de către investitor a obligatiei de a amplasa și mentine pe teren a 
unui panou informativ corect (D+P+3, ci nu D+P+4). 

Raportul cu nr. 104642 din 02.07.2018 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile 
colectate în urma consultării publicului a fost afisat pe site si la sediu, conform proceselor-verbale 
de afisare nr. 134750/27.08.2018.  Anexam alaturat argumentarea foto.      
 In data de 01.10.2018 a fost inregistrat la Primaria municipiului Craiova cu nr. de 
inregistrare 155839, rectificat, in urma unei erori materiale, cu adresa nr. 174256/26.10.2018, 
Punctul de vedere al arhitectului, dl Emilian Stefarta prin care argumenteaza inaintarea spre 
aprobare in Consiliul Local a documentatiei, cu urmatoarele notatii:  

-Numar insuficient de locuri de parcare: “Prin documentatia PUZ se propune  realizarea 
unui nr. de 10 locuri de parcare ce vor fi folosite de proprietarii de apartamente din imobilul ce 
urmeaza a se edifica. De asemenea in zona s-au mai creat un nr. de 17 locuri pe domeniul public , 
prin nu numai nu vom amplifica deficitul de locuri de parcare din zona ci il vom diminua”; 

-Se va distruge spatiul verde din zona: “Prin prezentul PUZ s-a indeplinit norma de minim 
2 mp de spatiu verde /persoana suprafata pe care se pot planta pomi.  Cat priveste nucul semnalat 
in zona precizez ca este specie protejata doar cand se afla pe domeniul public.” 
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-Se afecteaza retele din zona: “La prezentul PUZ au fost atasate acordurile si avizele 
detinatorilor de retele din zona.” 

-Se semnaleaza o neconcordanta in continutul panoului de la fata locului: “Observatie 
corecta . Formularea corecta ar fi trebuit sa fie D+P+3 si nu D+P+4 aspect ce trebuie remediat 
prin retiparirea panoului.” 

-La sesizarea formulta de dna Murgulet Loredana. Se sustine lipsa accesului 
autovehiculelor de salvare si pompieri: “Accesul unei masini de pompieri nu trebuie sa se 
realizeze pana in imediata proximitate a unui imobil . Lungimea furtunului permite si interventii 
de la distanta , in afara de aceasta interventia se poate realiza si de pe celelalte laturi ale 
imobilului. Privind masina ambulantei aceasta are de asemenea asigurata conditia de interventie”;  

-Se invoca lipsa locurilor de parcare in numar suficient in zona: “Putem fi de acord cu un 
deficit de locuri de parcare in zona insa acesta nu poat fi compensat folosind abuziv un teren 
privat , Chiar si in cazul in care nu s-ar realiza un imobil pe terenul ce face obiectul PUZ ar fi 
posibila obtinerea unei autorizatii de imprejmuire care ar duce la reducerea locurilor de parcare la 
fel ca si la pretinsele dificultati de acces. Dreptul la proprietate a fost ani la rand incalcat prin 
parcare abuziva situatie ce nu se poate perpetua la nesfarsit.” 

-Se sustine ca apartamentele de la etajele inferioare nu vor fi luminate natural: "Din studiul 
de insorire realizat rezulta ca este asigurata insorirea respectiva. Insorirea ar fi fost asigurata si in 
cazul unui imobil cu un numar de etaje mai mare , s-a optat pentru regimul de inaltime propus din 
considerente de asigurare a locurilor de parcare pentru imobilul propus in interiorul suprafetei de 
teren detinute , respectandu-se regulamentul local de urbanism privind asigurarea locurilor de 
parcare.”  

Punctul de vedere inregistrat a fost afisat la sediu si pe site-ul primariei cu adresa nr. 
158836/04.10.2018, respectiv adresa nr. 180445/06.11.2018 si trimis prin posta locatarilor cu 
adresele nr. 158820/04.10.2018, respectiv nr. 180437/06.11.2018. 

Argumentarea afisarilor la sediul institutiei si pe site se face prin procesele verbale de 
afisare anexate. Fata de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de întocmire a 
raportului de specialitate si înaintării spre avizare si aprobare a respectivei documentatii in 
Consiliul Local al Municipiului Craiova.În Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a 
Municipiului Craiova, ce are rol consultativ conform Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare (R.O.F.) al acesteia, fiecare membru prezent  al comisiei a consemnat în fişe, opiniile 
ce au fost preluate în documentaţia P.U.Z., documentaţia fiind modificată, consemnându-se astfel 

avizul favorabil al Comisiei Tehice. 
CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN 

ZONA: 

 Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 
543/2018, amplasamentul este situat în zonă de locuinte cu regim de inaltime P+3-10, cu indicii 
de construibilitate P.O.T maxim=20% şi C.U.T maxim=2,20. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 2082 din 06.10.2017, privind investiţia solicitată “in vederea 
construirii unui imobil D+P+3 cu destinatia de locuinte colective”, se impune prin C.U. condiţia 
elaborării P.U.Z întrucât beneficiarul propune marirea indicatorilor urbanistici POT si CUT.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial administrative, 
retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu bd. Dacia, 
stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi a utilităţilor. În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a imobilului s-a ţinut seama de relaţia între 
corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate. În sensul celor menţionate, 
distanţele între acestea au fost astfel alese încât imobilele să permită însorirea naturală, reciprocă 
şi atenuând diferenţa de înălţime cu clădirile din zonă. 
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            SITUATIA EXISTENTA: 
Terenul studiat in vederea realizarii obiectivului este situat în intravilanul municipiului 

Craiova şi  are categoria de folosinţă -  curţi construcţii.  
Delimitari pentru zona studiată: 
-  La Sud  – proprietati private la str. Cerna, str. Maria Tanase si str. Craiovita; 

         -  La Est – proprietati private la str. Craiovita, str. Grigore Alexandrescu si str. Florilor; 
         -  La Vest– proprietati private colective la str. Maria Tanase si str. Cerna; 
         -  La Nord– str. Maria Tanase si Biserica Sf. Nicolae. 

      REGIMUL JURIDIC:  

       Suprafata totală studiată a terenului prin PUZ este S=14.047,50 mp (aproxim. 1,40 ha). 
       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată este intravilan, situat 
in str. Craiovita, nr. 39B, are categoria de folosinta curti-constructii si are o suprafată de 
S=365,00mp din acte si din masuratori, cu nr. cadastral 18805, înscris în  Cartea Funciară nr. 
227318 si este proprietate privată a dlui Chiru Paul, conform Extras de carte funciara nr. 227318 
din 07.05.2018 si Contract de vanzare-cumparare aut. cu nr. 87 din 01.02.2017.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă - curti constructii și conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 
23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 543/2018, amplasamentul este situat în zonă de de 
locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10, cu indicii de construibilitate P.O.T maxim=20% şi 
C.U.T maxim=2,20. 
        REGIM TEHNIC: 
        Zona de locuinte și functiuni complementare, zona de comunicatie rutiera si amenajari 
aferente, spatii verzi amenajate, retele tehnico-edilitare si constructii aferente. 
 Bilant teritorial      

 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  

      - Zona locuinte colective: 

             ZL 1: POT maxim admis=20%,  

                       CUT maxim admis=2,20, 

                        regim maxim de inaltime P+5  

            ZL 2: POT maxim admis=50%,  

                       CUT maxim admis=2,20, 

                        regim maxim de inaltime P+4 

            ZL 3: POT maxim admis=67%,  

                       CUT maxim admis=3,00, 

                        regim maxim de inaltime P+4 (aprobat prin HCL nr. 633/2007, modificat prin 

HCL nr. 224/2008, ale caror efecte inceteaza prin aprobarea prezentei documentatii).  

     Utilizari permise cu conditii:    

    La realizarea de constructii provizorii se va respecta Legea nr. 50/1991 actualizata si a 

regulamentelor locale de urbanism potrivit HCL 846/2013 si HCL 271/2008. 

   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU pentru 

funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008 si RLU aferent PUZ-ului, respectiv 

realizarea de 10 locuri de parcare in incinta, cu acces din aleea carosabila, cu posibilittea 

amenajarii de garaje la demisol. 

 Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U 
aprobat cu H.G. nr. 525/1996. 

   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale la imobilul care a generat PUZ-ul se va face 

din str. Craiovita.  

   Constructiile se vor retrage la 7,00 ml, iar imprejmuirile la 4,70 ml din axul strazii 

Craiovita, conform profil 1 din PUZ (strada d categoria a III-a, cu 2 benzi de circulatie). 

Constructiile se vor retrage la 11,85 ml, iar imprejmuirile la 9,20 ml din axul strazii Cerna, 

conform profil 2 din PUZ (strada d categoria a III-a, cu 2 benzi de circulatie). Constructiile 
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se vor retrage la 14,90 ml, iar imprejmuirile la 11,40 ml din axul strazii Maria Tanase, 

conform profil 3 din PUZ (strada d categoria a II-a, cu 4 benzi de circulatie)  

                                                                                                                                                                                                                                      

       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
         Documentaţia este însoţită de avizele stabilite prin certificatul de urbanism si toate sunt in 
termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:        -    S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. – aviz de 

principiu favorabil; 

- S.C. Distributie Energie S.A. – aviz de amplasament favorabil cu nr. 
2500041036/29.11.2017, respectandu-se condiţiile din acesta; 

      - S.C. APA OLTENIA S.R.L. – aviz favorabil pentru elaborare PUZ cu conditii de 

amplasare a constructiilor intrucat amplasamentul este subtraversat de o conducta de apa 

potabila si o conducta de canalizare, conform anexei; 

      - DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz favorabil de intocmire PUZ cu nr. 
312.142.043/13.12.2017,  respectandu-se condiţiile din acesta; 

     - S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A. – aviz de principiu 

conditionat nr. 728/2017 DIN 24.11.2017; 

   - IGPR POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - BIROUL RUTIER - aviz de principiu 

pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal nr. 266664 din 30.12.2017; 
   -  FLASH LIGHTING SERVICES S.A. – aviz favorabil nr. 1216/24.11.2017; 

   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  decizia etapei de incadrare nr. 
10440/14.11.2017 ; 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 815/2017 întocmit de S.C. GTF CONSULT  S.R.L.;  
      Aviz prealabil de oportunitate  nr. 11/04.05.2018; 

      Studiu de insorire. Studiu de circulatie.          

      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de BCR nr referinta 1 din 08.05.2018. 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, 

proiectul de hotărâre pentru aprobare  P.U.Z. reconsiderare urbanistica privind indicii 
urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul din 
strada Craiovita, nr. 39B, a fost supus dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Primariei 
Municipiului Craiova începand cu data 20.12.2018, pentru care nu au fost înregistrate alte 
observaţii/obiecţiuni. 
    Amplasamentul generator al documentaţiei a fost verificat la data de 31.01.2019 şi s-a 
constatat că nu sunt executate lucrările de construcţie pentru care se solicită documentaţia 
urbanistică. 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reconsiderare urbanistica 

privind indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de 

imobilul din strada Craiovita, nr. 39B; 

 -  Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării 

acestuia. 

                      

 

              ARHITECT SEF,                                                 ŞEF SERVICIU, 

 Gabriela MIEREANU                        Stela  Mihaela ENE  

 

 

                       INTOCMIT,            

                                              Monica MARIN             





  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 28913/11.02.2019 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere:                        
 

− Raportul nr. 21703/31.01.2019 al Directiei de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului- Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana ; 

− Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii ; 

− Legea 350/1991 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ; 
− Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administatiei Publice 

nr.233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 

− Ordinul  Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 pentru 

aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului; 
− Legea administratiei publice nr.215/2001, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

− Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
− Legea nr.52/2003 privind transparența decizionala in administratia publica; 

− HCL nr. 118/31.03.2011 regulamentul local privind implicarea publicului in 
elaborarea sau revizuirea planurilor Municipiului Craiova ; 

− H.G.525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
− Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de 

consilier juridic; 

 

AVIZAM FAVORABIL 
propunerea privind:  

 
               Aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică 

privind indicii urbanistici în zona str. Maria Tănase – str. Craiovița -  str. Cerna, generat 
de imobilul din str. Craiovița, nr.39B 
 
 

           Director Executiv,              Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu         cons. jr. Claudia Calucică  
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană   
Nr. __187566__ din  _16/11/2018   

 
       
 
                                                                                        
                                                           
                                                                                            VICEPRIMAR, 

                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 
 
                                                      RAPORT 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – reconsiderare urbanistica privind 
indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de 

imobilul din strada Craiovita, nr. 39B 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Ordinului nr. 
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind  
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.   

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu  
modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.                 

Prin documentatia elaborata de SC AEDILIA PROIECT SRL, prin arh. urb. cu drept de 
semnatura RUR Emilian Stefarta, se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal reconsiderare 
urbanistica privind indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, 
generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B,  propus prin Certificatul de urbanism nr. 
2082 din 06.10.2017. 
          Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat cu 
H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului a P.U.Z.-ului reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici 
in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul din strada 
Craiovita, nr. 39B a ţinut cont de prevederile capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local 
după cum urmează: 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat prin 
H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 

Informarea publicului pentru P.U.Z. reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici in 
zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de construire cladire D+P+3 cu destinatia 
de locuinte colective, generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B a ţinut cont de prevederile  
capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 80918/17.05.2018 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 7 din 17.05.2018 si la 

        PRIMAR, 
          Mihail GENOIU 
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sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr. 7, conform proceselor verbale de afisare la sediu si pe site-ul 
www.primariacraiova.ro nr. 80918/17.05.2018, planurile extrase din documentaţia PUZ, 
respectiv: - 1. Incadrearea pe suport aerofotografic –   2. Situatia existenta 3. Reglementari 
urbanistice si 4. Ilustrare urbanistica. 

Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  
Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor direct afectate de propunerile din 

prezentul PUZ, cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul 
de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere si de primire a observatiilor si/sau propunerilor, cu 
adresa de notificare nr. 80899/17.05.2018, după cum urmează: 

- Asociatia de Proprietari nr. 1 Cerna la adresa str. Stefan Odobleja, bloc C11, parter – 
pt blocurile d1, d3, d5 si d7; 

- Popovici Ionel la adresa str. Craiovita, nr. 41; 
- Constantin Tatu-Erich si Constantin Stefania la adresa str. Craiovita, nr. 43; 

- Vieru Cornel, Marin Marius si Radulescu Florin Octavian la adresa str. Craiovita, nr. 45; 
- Para Gheorghe la adresa str. Craiovita, nr. 51; 
- SC GDI COM SRL si Cojocaru Adriana la adresa str. Craiovita, nr. 51A; 
- SC VALCUVAL SC prin administrator Chitu Valentin la adresa str. Craiovita, nr. 

45, cu sediul la adresa str. Borsec, nr. 20. 
 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la 

parcela ce a generat acest PUZ in data de 07.05.2018, argumentat cu foto anexat si a publicat 
anunţ în două ediţii ale ziarului local: Gazeta de Sud, in editiile din data de 07.05.2018 si 
10.05.2018, anunturi anexate. 

 In urma notificărilor au fost înregistrate: 
• sesizarea nr. 81052/18.05.2018  a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 

CERNA; 
• sesizarea nr. 85294/25.05.2018 a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 CERNA; 
• sesizarea nr. 86339/29.05.2018 a doamnei Murgulet Loredana; 

           • sesizarea nr. 90405/06.06.2018 a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 CERNA 
Din sesizările primite (anexate în copie prezentei) rezultă urmatoarele observaţii ale 

vecinilor: un numar insuficient de locuri de parcare in zona; insorirea blocului d5 de pe str. Maria 
Tanase este afectata; nerespectarea distantelor legale fata de celelalte imobile privind violarea 
dreptului la intimitate a locatarilor, precum si lipsa accesului vehiculelor de pompieri si salvare; 
nerespectarea si distrugerea spatiilor verzi si a unor pomi precum tei si nuc cu o vechime de peste 
30 de ani; afectarea magistralelor de canalizare menajera, magistrala pluviala a blocurilor si 
magistrala PSI; neîndeplinirea de către investitor a obligatiei de a amplasa și mentine pe teren a 
unui panou informativ corect (D+P+3, ci nu D+P+4). 

Raportul cu nr. 104642 din 02.07.2018 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile 
colectate în urma consultării publicului a fost afisat pe site si la sediu, conform proceselor-verbale 
de afisare nr. 134750/27.08.2018.  Anexam alaturat argumentarea foto.      
 In data de 01.10.2018 a fost inregistrat la Primaria municipiului Craiova cu nr. de 
inregistrare 155839, rectificat, in urma unei erori materiale, cu adresa nr. 174256/26.10.2018, 
Punctul de vedere al arhitectului, dl Emilian Stefarta prin care argumenteaza inaintarea spre 
aprobare in Consiliul Local a documentatiei, cu urmatoarele notatii:  

-Numar insuficient de locuri de parcare: “Prin documentatia PUZ se propune  realizarea 
unui nr. de 10 locuri de parcare ce vor fi folosite de proprietarii de apartamente din imobilul ce 
urmeaza a se edifica. De asemenea in zona s-au mai creat un nr. de 17 locuri pe domeniul public , 
prin nu numai nu vom amplifica deficitul de locuri de parcare din zona ci il vom diminua”; 

-Se va distruge spatiul verde din zona: “Prin prezentul PUZ s-a indeplinit norma de minim 
2 mp de spatiu verde /persoana suprafata pe care se pot planta pomi.  Cat priveste nucul semnalat 
in zona precizez ca este specie protejata doar cand se afla pe domeniul public.” 

-Se afecteaza retele din zona: “La prezentul PUZ au fost atasate acordurile si avizele 
detinatorilor de retele din zona.” 
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-Se semnaleaza o neconcordanta in continutul panoului de la fata locului: “Observatie 
corecta . Formularea corecta ar fi trebuit sa fie D+P+3 si nu D+P+4 aspect ce trebuie remediat 
prin retiparirea panoului.” 

-La sesizarea formulta de dna Murgulet Loredana. Se sustine lipsa accesului 
autovehiculelor de salvare si pompieri: “Accesul unei masini de pompieri nu trebuie sa se 
realizeze pana in imediata proximitate a unui imobil . Lungimea furtunului permite si interventii 
de la distanta , in afara de aceasta interventia se poate realiza si de pe celelalte laturi ale 
imobilului. Privind masina ambulantei aceasta are de asemenea asigurata conditia de interventie”;  

-Se invoca lipsa locurilor de parcare in numar suficient in zona: “Putem fi de acord cu un 
deficit de locuri de parcare in zona insa acesta nu poat fi compensat folosind abuziv un teren 
privat , Chiar si in cazul in care nu s-ar realiza un imobil pe terenul ce face obiectul PUZ ar fi 
posibila obtinerea unei autorizatii de imprejmuire care ar duce la reducerea locurilor de parcare la 
fel ca si la pretinsele dificultati de acces. Dreptul la proprietate a fost ani la rand incalcat prin 
parcare abuziva situatie ce nu se poate perpetua la nesfarsit.” 

-Se sustine ca apartamentele de la etajele inferioare nu vor fi luminate natural: "Din studiul 
de insorire realizat rezulta ca este asigurata insorirea respectiva. Insorirea ar fi fost asigurata si in 
cazul unui imobil cu un numar de etaje mai mare , s-a optat pentru regimul de inaltime propus din 
considerente de asigurare a locurilor de parcare pentru imobilul propus in interiorul suprafetei de 
teren detinute , respectandu-se regulamentul local de urbanism privind asigurarea locurilor de 
parcare.”  

Punctul de vedere inregistrat a fost afisat la sediu si pe site-ul primariei cu adresa nr. 
158836/04.10.2018, respectiv adresa nr. 180445/06.11.2018 si trimis prin posta locatarilor cu 
adresele nr. 158820/04.10.2018, respectiv nr. 180437/06.11.2018. 

Argumentarea afisarilor la sediul institutiei si pe site se face prin procesele verbale de 
afisare anexate. Fata de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform 
Regulamentului Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de întocmire a 
raportului de specialitate si înaintării spre avizare si aprobare a respectivei documentatii in 
Consiliul Local al Municipiului Craiova.În Comisia Tehnică de Amenajare şi Urbanism a 
Municipiului Craiova, ce are rol consultativ conform Regulamentului de Organizare si 
Funcţionare (R.O.F.) al acesteia, fiecare membru prezent  al comisiei a consemnat în fişe, opiniile 
ce au fost preluate în documentaţia P.U.Z., documentaţia fiind modificată, consemnându-se astfel 
avizul favorabil al Comisiei Tehice. 
CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN 
ZONA: 
 Conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 
479/2015, amplasamentul este situat în zonă de locuinte cu regim de inaltime P+3-10, cu indicii 
de construibilitate P.O.T maxim=20% şi C.U.T maxim=2,20. 
 În urma obţinerii C.U. cu nr. 2082 din 06.10.2017, privind investiţia solicitată “in vederea 
construirii unui imobil D+P+3 cu destinatia de locuinte colective”, se impune prin C.U. condiţia 
elaborării P.U.Z întrucât beneficiarul propune marirea indicatorilor urbanistici POT si CUT.   
         Prin propunerea de elaborare P.U.Z., ce se supune aprobării Consiliului Local, se vor 
reglementa indicii urbanistici, regimul de inaltime si functiunile pe unitati teritorial administrative, 
retragerile, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale în incintă şi în relaţie cu bd. Dacia, 
stabilirea poziţiei şi gabaritelor construite, precum şi dispunerea zonelor verzi şi a utilităţilor. În 
configurarea ansamblului şi propunerea de amplasare a imobilului s-a ţinut seama de relaţia între 
corpurile propuse, precum şi de cladirile existente în vecinătate. În sensul celor menţionate, 
distanţele între acestea au fost astfel alese încât imobilele să permită însorirea naturală, reciprocă 
şi atenuând diferenţa de înălţime cu clădirile din zonă. 
          SITUATIA EXISTENTA: 

Terenul studiat in vederea realizarii obiectivului este situat în intravilanul municipiului 
Craiova şi  are categoria de folosinţă -  curţi construcţii.  

Delimitari pentru zona studiată: 
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-  La Sud  – proprietati private la str. Cerna, str. Maria Tanase si str. Craiovita; 
         -  La Est – proprietati private la str. Craiovita, str. Grigore Alexandrescu si str. Florilor; 
         -  La Vest– proprietati private colective la str. Maria Tanase si str. Cerna; 
         -  La Nord– str. Maria Tanase si Biserica Sf. Nicolae. 

      REGIMUL JURIDIC:  
       Suprafata totală studiată a terenului prin PUZ este S=14.047,50 mp (aproxim. 1,40 ha). 
       Terenul care a generat PUZ-ul și care face parte din zona reglementată este intravilan, situat 
in str. Craiovita, nr. 39B, are categoria de folosinta curti-constructii si are o suprafată de 
S=365,00mp din acte si din masuratori, cu nr. cadastral 18805, înscris în  Cartea Funciară nr. 
227318 si este proprietate privată a dlui Chiru Paul, conform Extras de carte funciara nr. 227318 
din 07.05.2018 si Contract de vanzare-cumparare aut. cu nr. 87 din 01.02.2017.  
        REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI: 
       Terenul are categoria de folosinţă - curti constructii și conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 
23/2000 și prelungit valabilitatea cu HCL nr. 479/2015, amplasamentul este situat în zonă de de 
locuinte colective cu regim de inaltime P+3-10, cu indicii de construibilitate P.O.T maxim=20% şi 
C.U.T maxim=2,20. 
        REGIM TEHNIC: 
        Zona de locuinte și functiuni complementare, zona de comunicatie rutiera si amenajari 
aferente, spatii verzi amenajate, retele tehnico-edilitare si constructii aferente. 
 Bilant teritorial      
 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime) :  
      - Zona locuinte colective: 
             ZL 1: POT maxim admis=20%,  
                       CUT maxim admis=2,20, 
                        regim maxim de inaltime P+5  
            ZL 2: POT maxim admis=50%,  
                       CUT maxim admis=2,20, 
                        regim maxim de inaltime P+4 
            ZL 3: POT maxim admis=67%,  
                       CUT maxim admis=3,00, 
                        regim maxim de inaltime P+4 (aprobat prin HCL nr. 633/2007, modificat prin 
HCL nr. 224/2008, ale caror efecte inceteaza prin aprobarea prezentei documentatii).  
     Utilizari permise cu conditii:    
    La realizarea de constructii provizorii se va respecta Legea nr. 50/1991 actualizata si a 
regulamentelor locale de urbanism potrivit HCL 846/2013 si HCL 271/2008. 
   Asigurarea locurilor de parcare, conform RGU aprobat cu HG nr 525/1996, RLU pentru 
funcţiunea propusă, aprobat cu H.C.L nr. 271/2008 si RLU aferent PUZ-ului, respectiv 
realizarea de 10 locuri de parcare in incinta, cu acces din aleea carosabila, cu posibilittea 
amenajarii de garaje la demisol. 
 Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor, se va face conform R.G.U 
aprobat cu H.G. nr. 525/1996. 
   Organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale la imobilul care a generat PUZ-ul se va face 
din str. Craiovita.  
   Constructiile se vor retrage la 7,00 ml, iar imprejmuirile la 4,70 ml din axul strazii 
Craiovita, conform profil 1 din PUZ (strada d categoria a III-a, cu 2 benzi de circulatie). 
Constructiile se vor retrage la 11,85 ml, iar imprejmuirile la 9,20 ml din axul strazii Cerna, 
conform profil 2 din PUZ (strada d categoria a III-a, cu 2 benzi de circulatie). Constructiile 
se vor retrage la 14,90 ml, iar imprejmuirile la 11,40 ml din axul strazii Maria Tanase, 
conform profil 3 din PUZ (strada d categoria a II-a, cu 4 benzi de circulatie)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       MODUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DIN AVIZE 
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         Documentaţia este însoţită de avizele stabilite prin certificatul de urbanism si toate sunt in 
termen de valabilitate, dupa cum urmeaza:        -    S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. – aviz de 
principiu favorabil; 

- S.C. Distributie Energie S.A. – aviz de amplasament favorabil cu nr. 
2500041036/29.11.2017, respectandu-se condiţiile din acesta; 

      - S.C. APA OLTENIA S.R.L. – aviz favorabil pentru elaborare PUZ cu conditii de 
amplasare a constructiilor intrucat amplasamentul este subtraversat de o conducta de apa 
potabila si o conducta de canalizare, conform anexei; 
      - DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L. - aviz favorabil de intocmire PUZ cu nr. 
312.142.043/13.12.2017,  respectandu-se condiţiile din acesta; 
     - S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A. – aviz de principiu 
conditionat nr. 728/2017 DIN 24.11.2017; 
   - IGPR POLITIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - BIROUL RUTIER - aviz de principiu 
pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal nr. 266664 din 30.12.2017; 
   -  FLASH LIGHTING SERVICES S.A. – aviz favorabil nr. 1216/24.11.2017; 
   - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ:  decizia etapei de incadrare nr. 
10440/14.11.2017 ; 
      Documentatia P.U.Z. a fost completata cu:  
      Studiu geo-tehnic proiect nr. 815/2017 întocmit de S.C. GTF CONSULT  S.R.L.;  
      Aviz prealabil de oportunitate  nr. 11/04.05.2018; 
      Studiu de insorire. Studiu de circulatie.          
      Dovada achitării taxei R.U.R. emisă de BCR nr referinta 1 din 08.05.2018. 
 
            Faţă de cele precizate mai sus propunem:  
 -  Propunem aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reconsiderare urbanistica 
privind indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de 
imobilul din strada Craiovita, nr. 39B ; 
 -  Termenul de valabilitate al P.U.Z.-lui propus este de 10 ani de la data aprobării 
acestuia. 

                      
 
 
 

              ARHITECT SEF,                                                 ŞEF SERVICIU, 
 Gabriela MIEREANU                        Stela  Mihaela ENE  
 
 
 
 

                       INTOCMIT,            
                                              Monica MARIN             
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
Serviciul Urbanism si Nomenclatura Urbana 
Nr.   187563   din     16/11/2018                                                       Aprobat 
                                                                                                           Primar,   
                                                                                                  Mihail GENOIU 
 
 
 
                                                                                                             Vizat 
                                                                                                        Viceprimar 
                                                                                                 Stelian BARAGAN 
 
                                                                                                    

 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

aprobarea PUZ reconsiderare urbanistica privind indicii urbanistici in zona str. Maria 
Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul din strada Craiovita, nr. 39B 

 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale 
si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism s-a aprobat  cu 
HCL nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru PUZ cu titulatura: reconsiderare urbanistica privind 
indicii urbanistici in zona str. Maria Tanase-str. Craiovita-str. Cerna, generat de imobilul 
din strada Craiovita, nr. 39B a tinut cont de prevederile  capitolul III, secţiunea 3 din 
Regulamentul Local după cum urmează: 

S-au publicat si afisat in baza adresei nr. 80918/17.05.2018 pe site-ul instituţiei Primariei 
Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin Anuntul nr. 7 din 17.05.2018 si la 
sediul institutiei din str. A.I.Cuza nr. 7, conform proceselor verbale de afisare la sediu si pe site-
ul www.primariacraiova.ro nr. 80918/17.05.2018, planurile extrase din documentaţia PUZ, 
respectiv: - 1. Incadrearea pe suport aerofotografic –   2. Situatia existenta 3. Reglementari 
urbanistice si 4. Ilustrare urbanistica. 

Argumentarea afisarii la sediul institutiei se face prin foto anexate.  
        Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor direct afectate de propunerile din 
prezentul PUZ, cu adrese transmise prin poştă cu confirmare de primire, respectându-se 
termenul de 25 zile prevăzut pentru perioada de studiere si de primire a observatiilor si/sau 
propunerilor, cu adresa de notificare nr. 80899/17.05.2018, după cum urmează: 

- Asociatia de Proprietari nr. 1 Cerna la adresa str. Stefan Odobleja, bloc C11, parter 
– pt blocurile d1, d3, d5 si d7; 

- Popovici Ionel la adresa str. Craiovita, nr. 41; 
- Constantin Tatu-Erich si Constantin Stefania la adresa str. Craiovita, nr. 43; 
- Vieru Cornel, Marin Marius si Radulescu Florin Octavian la adresa str. Craiovita, 

nr. 45; 
- Para Gheorghe la adresa str. Craiovita, nr. 51; 
- SC GDI COM SRL si Cojocaru Adriana la adresa str. Craiovita, nr. 51A; 

http://www.primariacraiova.ro/
http://www.primariacraiova.ro/
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- SC VALCUVAL SC prin administrator Chitu Valentin la adresa str. Craiovita, nr. 
45, cu sediul la adresa str. Borsec, nr. 20. 

 Beneficiarul a anunţat intenţia de  aprobare a PUZ-ului  pe panou in loc vizibil la parcela 
ce a generat acest PUZ in data de 07.05.2018, argumentat cu foto anexat si a publicat anunţ în 
două ediţii ale ziarului local: Gazeta de Sud, in editiile din data de 07.05.2018 si 10.05.2018, 
anunturi anexate. 
 In urma notificărilor au fost înregistrate: 

• sesizarea nr. 81052/18.05.2018  a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 CERNA; 
• sesizarea nr. 85294/25.05.2018 a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 CERNA; 
• sesizarea nr. 86339/29.05.2018 a doamnei Murgulet Loredana; 

      • sesizarea nr. 90405/06.06.2018 a ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR. 1 CERNA 
Din sesizările primite (anexate în copie prezentei) rezultă urmatoarele observaţii ale 

vecinilor: un numar insuficient de locuri de parcare in zona; insorirea blocului d5 de pe str. 
Maria Tanase este afectata; nerespectarea distantelor legale fata de celelalte imobile privind 
violarea dreptului la intimitate a locatarilor, precum si lipsa accesului vehiculelor de pompieri si 
salvare; nerespectarea si distrugerea spatiilor verzi si a unor pomi precum tei si nuc cu o 
vechime de peste 30 de ani; afectarea magistralelor de canalizare menajera, magistrala pluviala a 
blocurilor si magistrala PSI; neîndeplinirea de către investitor a obligatiei de a amplasa și 
mentine pe teren a unui panou informativ corect (D+P+3, ci nu D+P+4). 
 Raportul cu nr. 104642 din 02.07.2018 referitor la opiniile, observaţiile şi sugestiile 
colectate în urma consultării publicului a fost afisat pe site si la sediu, conform proceselor-
verbale de afisare nr. 134750/27.08.2018.  Anexam alaturat argumentarea foto.      
 In data de 01.10.2018 a fost inregistrat la Primaria municipiului Craiova cu nr. de 
inregistrare 155839, rectificat, in urma unei erori materiale, cu adresa nr. 174256/26.10.2018, 
Punctul de vedere al arhitectului, dl Emilian Stefarta prin care argumenteaza inaintarea spre 
aprobare in Consiliul Local a documentatiei, cu urmatoarele notatii:  

- Numar insuficient de locuri de parcare: “Prin documentatia PUZ se propune  realizarea 
unui nr. de 10 locuri de parcare ce vor fi folosite de proprietarii de apartamente din imobilul ce 
urmeaza a se edifica. De asemenea in zona s-au mai creat un nr. de 17 locuri pe domeniul public 
, prin nu numai nu vom amplifica deficitul de locuri de parcare din zona ci il vom diminua”; 

- Se va distruge spatiul verde din zona: “Prin prezentul PUZ s-a indeplinit norma de minim 
2 mp de spatiu verde /persoana suprafata pe care se pot planta pomi.  Cat priveste nucul 
semnalat in zona precizez ca este specie protejata doar cand se afla pe domeniul public.” 

- Se afecteaza retele din zona: “La prezentul PUZ au fost atasate acordurile si avizele 
detinatorilor de retele din zona.” 

- Se semnaleaza o neconcordanta in continutul panoului de la fata locului: “Observatie 
corecta . Formularea corecta ar fi trebuit sa fie D+P+3 si nu D+P+4 aspect ce trebuie remediat 
prin retiparirea panoului.” 

- La sesizarea formulta de dna Murgulet Loredana. Se sustine lipsa accesului 
autovehiculelor de salvare si pompieri: “Accesul unei masini de pompieri nu trebuie sa se 
realizeze pana in imediata proximitate a unui imobil . Lungimea furtunului permite si interventii 
de la distanta , in afara de aceasta interventia se poate realiza si de pe celelalte laturi ale 
imobilului. Privind masina ambulantei aceasta are de asemenea asigurata conditia de 
interventie”;  

- Se invoca lipsa locurilor de parcare in numar suficient in zona: “Putem fi de acord cu un 
deficit de locuri de parcare in zona insa acesta nu poat fi compensat folosind abuziv un teren 
privat , Chiar si in cazul in care nu s-ar realiza un imobil pe terenul ce face obiectul PUZ ar fi 
posibila obtinerea unei autorizatii de imprejmuire care ar duce la reducerea locurilor de parcare 
la fel ca si la pretinsele dificultati de acces. Dreptul la proprietate a fost ani la rand incalcat prin 
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parcare abuziva situatie ce nu se poate perpetua la nesfarsit.” 
- Se sustine ca apartamentele de la etajele inferioare nu vor fi luminate natural: "Din 

studiul de insorire realizat rezulta ca este asigurata insorirea respectiva. Insorirea ar fi fost 
asigurata si in cazul unui imobil cu un numar de etaje mai mare , s-a optat pentru regimul de 
inaltime propus din considerente de asigurare a locurilor de parcare pentru imobilul propus in 
interiorul suprafetei de teren detinute , respectandu-se regulamentul local de urbanism privind 
asigurarea locurilor de parcare.”  

Punctul de vedere inregistrat a fost afisat la sediu si pe site-ul primariei cu adresa nr. 
158836/04.10.2018, respectiv adresa nr. 180445/06.11.2018 si trimis prin posta locatarilor cu 
adresele nr. 158820/04.10.2018, respectiv nr. 180437/06.11.2018. 

Argumentarea afisarilor la sediul institutiei si pe site se face prin procesele verbale de 
afisare anexate.  

 
Fata de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform Regulamentului 

Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului de 
specialitate si înaintării spre avizare si aprobare a respectivei documentatii in Consiliul Local 
al Municipiului Craiova. 

   
 
 
 
              ARHITECT SEF,                                            SEF SERVICIU,   
           Gabriela MIEREANU                                    Stela Mihaela ENE 
 
 
 
 
 
                  VIZA JURIDICA,                                           INTOCMIT 
                Claudia CALUCICA                                     Monica MARIN 
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